
توفان توییتری
فعاالن مجازی این بار با انتشار توییت هایی 
با هشتگ بین المللی Arbaeen2020  در 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مصادف با 
اربعین حسینی)ع(، فضای مجازی را پر از 
ندای #لبیک_یاحسین می کنند. همچنین 
امســال که شــیوع ویروس کرونا مانع از 
برگزاری این مراسم شــده کاربران فضای 
مجازی دلنوشــته های اربعینی خود را در توییتر با هشتگ #زندگی_اربعینی 
منتشر می کنند. چند نمونه را بخوانید: »اربعین دقیقاً یعنی مانور ظهور. تا زمانی 
که تک تک ما به یقین نرسیم که اربعین راز ظهور هست، ظهوری رخ نخواهد داد... 
راهپیمایی اربعین یک دولت کریمه امام زمان در مقیاس بسیار ناچیز است...جا 

مانده ایم، حوصله شرح قصه نیست، تربت بیاورید خاکی به سر کنیم...«.

با تمام وجود
وضعیت نامناســب محمدرضا شجریان، 
خواننده مشهور موسیقی سنتی ایران که 
مدتی است در بیمارستان بستری و تحت 
مراقبت های ویژه است بسیاری از مردم و 
هنرمندان را نگران حال او کرده و همگی 
بــا هم برای بهبودی حــال این هنرمند 
دست به دعا شــده اند. پرویز پرستویی، 
هنرپیشه مشهور سینما و تلویزیون نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام 
خود از مردم خواست حتماً برای محمدرضا شجریان دعا کنند: »هموطنان 
عزیز حال خســرو آواز ایران خوب نیست. با دل پاکتون، در هرجای این کره 

خاکی هستید، با تمام وجود نازنینتان برای بهبودی استاد دعا کنید«.

ویروس برگشت
بازگشت یکباره ترامپ به کاخ سفید آن هم 
پس از جنجال ابتال به کرونا و سه روز بستری 
شدن، واکنش های زیادی را به دنبال داشت. 
کانال تلگرامی »هاون مدیا« فیلمی از واکنش 
جیم آکاستا، خبرنگار سی ان ان  در این باره 
منتشر کرد که گفته بود: »این ویروسیه که 
به کاخ سفید برگشت...«! امیرعلی ابوالفتح، 
کارشناس مسائل سیاســی هم در این باره در صفحه اینســتاگرام خود نوشت: 
»برای حضور در میان حامیانش در برابر بیمارستان، چندین نفر از جمله پرسنل 
بیمارستان، مأموران حفاظتی و راننده را در معرض ابتال به ویروس کرونا قرار داد. 

این افراد حتی اگر هم مبتال نشوند، باید حداقل دو هفته به قرنطینه بروند«.

دست های پشت پرده
ماجــرای واردات خــوراک دام و طیــور و 
همچنین واردات دانه های روغنی و آنچه با 
امنیت غذایی مردم مرتبط است، اغلب در 
فضای مجازی داغ است. این بار سیدعزت اهلل 
ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی 
در خصوص امنیت غذایی در توییتی نوشته 
است: »ظرفیت کارخانه های روغن کشی ما 
۶میلیون تن و مصرف کشور در سال 2.۵میلیون تن است. چه دست هایی در کار 
است که روغن و کنجاله آماده وارد شود و بسیاری از کارخانه ها تعطیل و کارگران 
بیکار شوند؟ چرا سیاست حمایتی از کشت دانه های روغنی با هدف کاهش واردات 

آن در اولویت قرار نمی گیرد؟«

 محمد تربت زاده شــانزدهم مهرماه ۱۳۹۵ بود که برای 
اولین بار خبر دستگیری محمد امامی منتشر شد. تا پیش از 
آن هرچند شایعه هایی به صورت جسته و گریخته درباره او در 
فضای مجازی منتشر شده بود، اما این شایعه ها صرفاً در حد 
و اندازه های حاشیه های همیشگی بودند که گریبان فعاالن 

عرصه هنر را می گیرند.
اگرچه محمد امامی مدتی بعد آزاد شــد، ولی حاشــیه ها 
همچنان ادامه داشــتند تا اینکه این تهیه کننده باالخره در 
سال ۹7 به اتهام فسادمالی دستگیر شد، اما روند رسیدگی به 
پرونده اش، حدود دو سال به تأخیر افتاد تا اینکه روز گذشته 
دومین جلسه دادگاه او برگزار و اخبار مرتبط با آن خیلی زود 

سوژه اهالی فضای مجازی شد.

اتهام پولشویی#
همان طور که احتماالً می دانید، امامی یکی از سرمایه گذاران 
ســینمای ایران و همین طور شبکه نمایش خانگی بود که 
از همان روزهای اول انتشــار سریال »شــهرزاد« در شبکه 
نمایش خانگی، با اتهام پولشــویی و اختــالس از صندوق 
ذخیره فرهنگیان مواجه شــد.  آن روزها سریال شهرزاد به 
لطف کیفیت های فنی و بازیگران مطرحش حسابی در میان 
مردم گل کرده بود و کمتر کسی پیدا می شد که این سریال 
جــذاب را دنبال نکند. درحالی که شــهرزاد یک تنه آبروی 
شبکه نمایش خانگی که پیش از این با انبوهی از سریال های 
آبکی در میان مردم بی اعتبار شــده بود را حفظ کرد، اما در 
کمال تعجب، برخی فعاالن فضای مجازی شروع به راه اندازی 
کمپینی برای مبارزه با این سریال کردند و از مردم خواستند 

یک ریال هم برای خرید شهرزاد هزینه نکنند!

# نه_به_شهرزاد #
ماجرا احتماالً از اظهارات امیر خجســته، رئیس کمیسیون 
مبارزه با مفاســد اقتصادی مجلس آغاز شــد. این نماینده 
مجلس در آن زمان گفته بــود: »تخلفات محمد امامی در 
فراکسیون مبارزه با مفاسد مجلس مورد بررسی قرار گرفته 
و مواردی مربوط به پولشــویی او اثبات شــده که مجلس 
برای بررسی بیشتر، این موضوع را به دستگاه های نظارتی و 

قوه قضائیه ارجاع داده است«. 
بالفاصله پس از این مشخص شد صحبت های فعاالن فضای 
مجازی زیاد هم بیراه نبوده اســت. در همین راستا کاربران 
کمپینی را با نام # نه_به_شهرزاد در فضای مجازی راه اندازی 
کردند. نادر فتوره چی، روزنامه نگار سابق آغازگر این کمپین 
بود و تعدادی از کاربران فضای مجازی هم خیلی زود به این 
جریان پیوستند. خواســته اعضای کمپین »نه به شهرزاد« 
توقف تولید سری دوم این مجموعه به عنوان یکی از پروژه های 
محمد امامی تا روشن شدن منابع مالی آن بود و مدتی هم در 
ظاهر این اتفاق افتاد، اما بعدها مشخص شد عوامل مجموعه 
به طور مخفیانه در همان مدت هم مشــغول ضبط بعضی از 

پالن های سریال بودند.

فساد 8 هزار میلیارد تومانی#
آن دســته از کاربــران معمولی فضای مجــازی که رویکرد 

پرسشــگری از منابع مالی محمد امامی را در پیش گرفته 
بودند، عنوان می کردند کمپین »نه به شهرزاد« در ایام پخش 
این سریال با بایکوت شدید رسانه های داخل و خارج کشور 
مواجه شده اســت، اما آن ها با پرسشگری مداوم خودشان، 
عوامل ســریال شهرزاد را ناچار به واکنش هایی کردند که از 
طرف افرادی مثل ترانه علیدوســتی و رضا کیانیان صورت 
گرفت.  به طور مثال در پاســخ به نادر فتوره چی که پرسیده 
بود »اگر کل ماجرای ارتباط ســریال شــهرزاد و عواملش با 
فساد 8هزار میلیارد تومانی صندوق ذخیره فرهنگیان شایعه 
است، لطفا شیوه تأمین »سرمایه اولیه« ساخت این مجموعه 
را تشریح کنید« و ادامه داده بود: »چرا ادعای رسانه ها شایعه 
اســت، اما ادعای ترانه علیدوستی شــایعه نیست؟« ترانه 
علیدوســتی پس از عادی دانستن دستمزدش برای بازی در 
این سریال گفت: »مبلغ ساخت این سریال ۱4 میلیارد تومان 
بوده، 2 میلیارد تومان بیشــتر از سریال »شاهگوش« و ۹8 
میلیارد تومان کمتر از پروژه »محمد رســول اهلل« یا مبلغی 

تقریباً معادل فیلم توقیف شده »رستاخیز«.

سلبریتی ها وارد می شوند#
بــا وجود همه این حواشــی حاال و پس از گذشــت حدود 
دوســال از دستگیری امامی، پرونده او و ماجرای اختالس از 
صندوق ذخیره فرهنگیان و ارتباطش با بانک ســرمایه وارد 
ابعاد جدیدی شده است. برخالف تصور خیلی هایمان، پرونده 
فساد محمد امامی فقط به صندوق ذخیره فرهنگیان خالصه 
نمی شود و طبق گفته رسول قهرمانی، نماینده دادستان ماجرا 

فراتر از این حرف هاست!
بر اساس آنچه نماینده دادستان در روز گذشته اعالم کرده، 
کل اقدام های مجرمانه در ســه نهاد بانک سرمایه، صندوق 
ذخیره فرهنگیان و شــرکت توسعه ساختمان اتفاق افتاده 
است. اعمال مجرمانه در محور بانک سرمایه هم شامل سه 
بخش شــرکت های شناسنامه دار امامی با اخذ تسهیالت به 
میزان ۱۳۵ میلیارد تومان، شــرکت های بی بضاعتان با اخذ 
۵0۹ میلیارد تومان ضمانت نامه و شرکت های بی بضاعتان با 

اخذ ۹0 میلیارد تومان تســهیالت است. در اعمال مجرمانه 
در صنــدوق ذخیره فرهنگیان شــامل ۱۱2 میلیارد تومان 
تسهیالت است و در محور شرکت توسعه ساختمان هم سه 
رفتار مجرمانه اتفاق افتاده اســت؛ فروش امالک به شرکت 
با گران نمایی، تهاتر بدهی بــا گران نمایی در مجموع ۱2۶ 
میلیــارد تومان و همچنین، تحصیل وجوه این شــرکت به 
مبلغ 4۱میلیــارد و ۵00 میلیون تومان برای خرید قیر که 
بازپرداخت نشــد! این یعنی محمد امامی هم از این پس به 
جمع مختلسان هزار میلیاردی پیوسته و مجموع بدهی های 

آن حدود هزار و ۱۵ میلیارد تومان است.

منتظر بمانیم#
این اما پایان شگفتی های پرونده محمد امامی نبود. نماینده 
دادســتان پس از این، از خروج پول های غارت شده از کشور 
خبر داد. بر اســاس اعالم قهرمانی، تمام فعالیت های امامی 
در سینما و شبکه نمایش خانگی پوششی برای پولشویی و 
اختالس بوده است! اما جالب است بدانید از این مبلِغ هزار و 
۱۵ میلیــارد تومان فقط ۵ درصد را برای این امر اختصاص 
داده و مابقی آن را از کشــور خارج کرده اســت. این پول ها 
در خارج از کشور خرج خرید خودروهای لوکس و خانه های 
الکچری شده است! در ادامه پای اهالی سینما هم به پرونده 
امامی باز شد و نماینده دادستان اعالم کرد که اگرچه بخشی 
از پول به درستی در سینما هزینه شده، اما بخشی از پول به 
حساب هنرمندان سینما رفته است. او همچنین از احتمال 
باز شدن پای آن ها به پرونده فساد هم سخن گفت و افزود: 
»آن ها اگر علم داشتند که پول کثیف است، متهم به پولشویی 
می شــوند اما ما این علم را کشف نکردیم. هنرمندانی که از 
محمد امامی پول دریافت کرده اند، بدانند که این پول ها برای 
فرهنگیان است و اگر دغدغه هنر را دارند، آن را بازگردانند«.

با این حال هنوز بــرای قضاوت درباره جزئیات پرونده امامی 
کمی زود است و حاال که پای سلبریتی ها و اهالی سینما هم 
به پرونده امامی باز شده، احتماالً باید منتظر پیچیده تر شدن 

ابعاد آن بمانیم!

 مجازآباد
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گفت وگو با مسلم ناصری، نویسنده پُرکار کودک و نوجوان به بهانه آخرین اثرش 

سه گانه »سورنا« درخط پایان

عروسک های پر خیر و برکت

قدس زندگی: آن هایی که واقعاً عاشق اند و دل هایشان برای امام حسین)ع( 
و کربال می تپد، در این روزهای اربعینی فقط نمی نشینند به حسرت خوردن 
و آه کشیدن و خاطره بازی با خاطرات پیاده روی های سال های پیش. گزارش 

»فارس پالس« را بخوانید تا ببینید منظورمان چیست.

وقتی کرونا حتی به هدیه بچه ها رحم نمی کند#
»اگر ســر و کله این ویروس مزاحم پیدا نشــده  بود، حاال دیگر عروسک ها را 
آماده و بسته بندی کرده  بودیم، سفره حضرت رقیه)س( باصفایمان را با حضور 
خانم های داوطلبی که از گوشــه و کنار تهران در درست کردن عروسک ها به 
مــا کمک کرده  بودند، برگزار کرده  بودیم و هرکدام از دوســتان با تعدادی از 
عروســک ها به طرف مرز در حال حرکت بودند. اما حیف، این روزها کارمان 
شده یادآوری خاطرات سفرهای اربعینی سال های قبل و حسرت خوردن...«. 
برای »ایناس جمیلی« و دوستانش در گروه »کودکان اربعین« هم امسال، سال 
غریبی است؛ خانم های هنرمندی که از حدود هفت سال پیش با درست کردن 
عروسک های زیبای »ُوداد«، پایه گذار حرکت زیبایی برای قدردانی از میزبانان 
عراقی در مسیر پیاده روی اربعین شدند. از آن به بعد، آن ها نه تنها خودشان با 
دست پر به دیدار دخترهای کوچولوی عراقی و باقی دخترکان حاضر در این 

مراسم پرشور می رفتند، بلکه الگویی هم شدند برای دیگر گروه ها.
گرچه این روزها برخالف ســال های قبل، شــمارش معکوس اهالی گروه 
کودکان اربعین برای رســیدن به روز موعود، به جای رنگ شادی و نشاط 
و هیجان، رنگ غم و حســرت گرفته، اما همه این ها دلیل نمی شود دست 
روی دســت بگذارند و کاری انجام ندهند. ایناس جمیلی می گوید: »کار 
ما هر ســال درست بعد از پایان مراســم اربعین شروع می شد. با استفاده 
از کمک هــا و نذری های مردم، وســایل مورد نیــاز را تهیه می کردیم و 
آرام آرام تولید عروســک های جدید را شروع می کردیم. در طول سال، از 
گروه های مختلف جهادی ســفارش می گرفتیم و از محل درآمدی که با 
فروش عروسک ها کسب می کردیم، دستمان برای ایام اربعین پرتر می شد 
و هر ســال تعداد بیشــتری عروسک درســت می کردیم و با خودمان به 
پیاده روی می بردیم. امسال اما با شرایط عجیب کرونایی و محدودیت هایی 
که وجود داشــت، عماًل تمــام فرصت ها را برای دور هم جمع شــدن و 
تولید عروسک ها از دســت دادیم. با این حال، کار را به صورت انفرادی و 
در خانه های خودمان پــی گرفتیم...هرکس در خانه خودش به هر تعداد 
که می توانســت عروســک درســت می کرد و هدف همه مان هم این بود 
نگذاریم این حرکت فراموش شــود. دلمان می خواست هرطور می توانیم 
عروســک های ُوداد را زنده نگه  داریم تا سال آینده ان شاءاهلل دوباره آن ها 
را به مراســم پیاده روی ببریم و دل کودکان اربعینی را شاد کنیم. در این 
میان، یک اتفــاق ویژه دل ما را به تحقق این هدف، گرم تر کرد. ماجرا از 
این قرار بود که به واســطه یک گروه جهادی که با خانواده شهدای مدافع 
حرم در ارتباط اســت، توفیق پیدا کردیم تعدادی از عروســک های ُوداد 
را - بعد از ضدعفونی و بســته بندی بهداشتی - به عنوان هدیه روز میالد 
حضرت رقیه)س( تقدیم دختران عزیز این شــهدای گرانقدر کنیم...البته 
فقط به فکر دختر خانم ها نبودیم... ما هر ســال برای پســرهای کودک و 
خردســالی که در مسیر پیاده روی اربعین حضور دارند هم هدایایی آماده 
می کنیم. امســال با توجه به اینکه بچه ها در ایام کرونا مجبورند در خانه 
بمانند و به طور طبیعی کســل می شوند، توپ های ۱2 تکه نمدی درست 
کردیم و به پســران عزیز شــهدای مدافع حرم تقدیم کردیم تا با خیال 
راحت بتوانند در خانه بازی کنند و شــاداب باشــند...«. عضو دیگری از 
گروه می گوید: »درهمین فضای غم و حســرت هم به لطف خدا، درهای 
جدیدی از برکات به روی ما و گروهمان باز شــده  اســت. در این ایام که 
هرکدام داریم در خانه هایمان عروســک درست می کنیم تا در روز اربعین 
در هر جایی که امکانش فراهم شــد )در امامزاده هــا، فضاهای برگزاری 
مراســم عزاداری و...( بــه دخترهای کوچولو هدیــه بدهیم، اتفاق خوب 
دیگری برایمان رقم خورد. خوشــبختانه شرایطی فراهم شد که به لطف 
دریافت ســفارش های جدید، توانستیم بخشی از کار دوخت عروسک ها را 
به چند بانوی سرپرســت خانوار شناسایی شده واگذار کنیم. به این ترتیب، 
این عزیزان هم در تولید عروسک های اربعینی سهیم شدند و هم درآمدی 
هرچند کم برای اداره مخارج زندگی بدست آوردند. بنا داریم این رویه را 
در ادامه این مســیر هم حفظ کنیم. می دانید، این اتفاق شیرین که گره 
کوچکــی از زندگی این بانوان عزیز باز کرد، موجب شــد در این روزهای 

دلتنگی دلمان کمی آرام بگیرد و از غم و غصه مان کم شود...«.
عزم خانم های هنرمند و عاشــق گروه کودکان اربعین هم برای انجام کارهای 
خیر و عام المنفعه، حسابی جزم است و قصد ندارند در این مسیر به کم قانع 
باشند و می گویند: »ما همیشه برای کارهای عام المنفعه آماده ایم. اخیراً گروه 
جهادی »حنیفا« که در مناطق محروم کردستان، یاسوج و کالت نادری فعالیت 
دارند، از ما خواسته اند برای کارگاه توانمندسازی دختران این مناطق، برایشان 
مربی عروسک سازی بفرستیم. ما هم از این پیشنهاد استقبال کردیم. برایمان 
بسیار خوشــحال کننده است که نقشی در توانمندسازی این دختران عزیز و 

اشتغال آفرینی برای آن ها داشته  باشیم«.

این روزها

معرفی دو کتاب در آستانه اربعین حسینیمعرفی دو کتاب در آستانه اربعین حسینی

پیاده روی با پای دلپیاده روی با پای دل

نارضایتی سرمربی مشهدی از لقب» اکبر ضد فوتبال« 

 میثاقیان: برانکو از روی 
دست من نوشت 

دفاع نوازی از عملکرد آسیایی شهرخودرو

 برای رحمتی 
خداحافظی شیکی بگیرند

اعالم تاریخ شروع لیگ بدون نظرخواهی از سرمربیان عجیب است

چمنیان: لیست جدید تیم ملی 
ابهامات زیادی دارد

محمد امامی هم به جمع مختلسان هزار میلیاردی اضافه شد

سریال پولشویی با هنرنمایی»شهرزاد«!
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سینا حسینی: اوضــاع استقالل تهران نسبت به چند 
روز گذشته هیچ تغییری نکرده و همچنان هواداران این 
باشگاه به شدت نگرانند. هرچند روز دوشنبه هیئت مدیره 
اســتقالل با تشکیل جلسه در دفتر وزیر، محمود فکری 
را از میان کاندیداهای موجود به عنوان سرمربی انتخاب 
کردند، اما به دلیل عدم صدور رضایت نامه این سرمربی 
از سوی باشگاه نساجی هنوز باشگاه استقالل رسماً این 

انتخاب را اعالم نکرده است.

معضل پیشکسوتان#
با این حال مسئوالن باشگاه استقالل مدعی هستند که 
انتخاب سرمربی از نظر آن ها تمام شده و مشکل به وجود 
آمده میان استقالل و نســاجی با پرداخت پول برطرف 
خواهد شد با وجود این، برخی رسانه های خبری مدعی 
شــدند، مســئله عدم صدور رضایت نامه فکری از سوی 
مالکان باشگاه نساجی یکی از چالش های موجود بر سر 
راه فکری است، بلکه مسئله دیگر اختالف نظر به وجود 
آمده میان پیشکسوتان باشگاه استقالل و سرمربی تیم 
است که همین عامل سبب شده محمود فکری از شرایط 
فعلی دلخور شود و با حالت قهر مجموعه استقالل را در 

جلسه دوشنبه شب ترک کند.
البته که محمود فکری هنوز نسبت به این اتفاقات واکنش 
نشــان نداده و صبح روز سه شنبه با حضور در مجموعه 
کارگران تهران در محل تمرین نساجی حضور پیدا کرد 
تا با مســئوالن باشگاه مالقات کند، اما مسئوالن باشگاه 
به محل تمریــن نیامدند تا فکری بدون مالقات با آن ها 

ورزشگاه کارگران را ترک کند.

رضایت نامه سنگین فکری#
فکری هنــگام ترک ورزشــگاه کارگران در پاســخ به 
خبرنــگاران هیچ نکته خاصی را مطــرح نکرد و تنها به 
گفتن این جمله که ان شاءهلل هر آنچه خیر و صالح باشد 
رقم خواهد خورد، بسنده کرد، اما گفته می شود او عصر 
سه شنبه با حدادیان به گفت و گو نشست و مذاکرات نهایی 

خود را برای جدایی از نساجی انجام داد.
مسئوالن باشگاه نساجی پیش شرط صدور رضایت نامه 
خــود را دریافت مبلغی حــدود 7 میلیارد تومان عنوان 
کردنــد تا اجــازه جدایی بــه فکری و دســتیارانش را 
بدهند، نکته قابل تأمل اینجاست که مسئوالن نساجی 
با درس گرفتن از ماجرای شهرخودرو در موضوع انتقال 
گل محمدی به پرسپولیس شرط گذاشتند این مبلغ باید 

به صورت نقدی پرداخت شــود؛ چون ممکن است چک 
استقاللی ها نیز همانند پرسپولیسی ها برگشت بخورد و 
آن ها برای وصول پول خود به نتیجه دادن شکایتشان از 

طریق کمیته انضباطی دلخوش باشند.
با این حال ســکوت باشگاه استقالل در عدم اعالم خبر 
توافق با محمود فکری ســبب شــد هواداران نسبت به 
این مسئله با تردیدهایی مواجه شوند، به ویژه که برخی 
رسانه های مجازی مدعی شدند احتمال دارد استقالل و 
فکری به سرانجام نرسد و مسئوالن باشگاه ناچار شوند به 

سراغ گزینه دیگری بروند.

پنجه نگرانی ها به صورت آبی ها#
در میــان این فضای مبهم ماجرای دیاباته نیز مزید برعلت 
شــد. با وجود اینکه مقامات ارشد باشگاه به خبرنگار قدس 
اعالم کردند مشــکل در حال برطرف شــدن است و بانک 
عامل انتخاب شــده، برخی رسانه های خبری مدعی شدند 

او قراردادش را فســخ کرده و بنــا دارد بابت عدم پرداخت 
مطالباتش از اســتقالل به فیفا شــکایت کند. در حالی که 
این موضوع با اظهارنظر مسئوالن باشگاه کامالً در تضاد بود؛ 
چون آن ها اعالم کردنــد از دیاباته 10 روز وقت گرفتند تا 
او از تصمیم خود مبنی بر فســخ قرارداد منصرف شود حاال 
باید دید مسئوالن باشگاه استقالل موفق به حفظ این بازیکن 
خواهند شد، یا اینکه این بازیکن هم به دلیل خلف وعده از 

استقالل جدا خواهد شد.

خبرهای خوب می رسند؟#
با این حال یک عضو ارشد باشگاه استقالل که تمایلی به ذکر 
نامش نداشت، در خصوص آخرین وضعیت ماجرای انتخاب 
سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت: همزمان با انتخاب محمود 
فکری تالش برای پرداخت مطالبات شــیخ دیاباته و میلیچ 
ادامه دارد و به امید خدا هواداران به زودی خبرهای خوبی در 
این ارتباط خواهند شنید، قطعاً این دو بازیکن جزو بازیکنان 

خوب استقالل هستند و با پرداخت مطالباتشان به تمرینات 
تیم ملحق خواهند شد. وی در خصوص مراحل واریز حقوق 
و دستمزد دیاباته و میلیچ گفت: مقدمات پرداخت انجام شده 
و  فرایند واریز به صورت پارت به پارت از طریق بانک عامل در 

حال انجام است، از این رو هواداران نگران نباشند.
این عضو ارشد در باشگاه استقالل در ادامه گفت: همزمان 
با پرداخت دستمزد معوقه دیاباته و میلیچ که باید خیلی 
زودتر از این ها پرداخت می شد اما نشد، ما پرونده پرداخت 
مطالبات شفر و باشگاه پاختاکور ازبکستان را بررسی کردیم 
و به زودی این دو بدهی نیز پرداخت خواهد شد تا مشکل 
مســدود بودن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه نیز برطرف 
شــود. وی در پایان در خصوص عدم صدور رضایت نامه 
محمود فکری از سوی باشگاه نساجی نیز گفت: با دوستان 
در باشگاه نساجی در حال مذاکره هستیم و به زودی این 
اتفاق نهایی خواهد شد تا محمود فکری به عنوان سرمربی 

استقالل فعالیت خود را آغاز کند.

استقالل در حال صاف کردن جاده مشکالت

رضایت نامه 7 میلیاردی فکری

خلیل زاده بهترین بازیکن فینال غرب آسیا 
ورزش: سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا )AFC( پس از پایان دیدار تیم های 
فوتبال پرســپولیس و النصر عربســتان در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، از 
کاربرانش خواســت بهترین بازیکن این مسابقه را انتخاب کنند که شجاع خلیل زاده 
با کســب 74 درصد آرا، بهترین بازیکن هفته لقب گرفت. پس از مدافع پرسپولیس، 
احمد نوراللهی و محمدحسین کنعانی زادگان از پرسپولیس و مایکون از النصر  با کسب 
6درصد آرا، در جایگاه بعدی ایســتادند.خلیل زاده از نگاه کارشناسان سایت تحلیلی 
»اوپتا« هم با نمره 6.9، بهترین بازیکن هفته گذشته لیگ قهرمانان آسیا لقب گرفته بود.

فرصت دوباره دیاباته به باشگاه استقالل
ورزش: مهاجم اهل مالی تیم فوتبال اســتقالل بار دیگر به مسئوالن باشگاه برای 
پرداخت مطالباتش فرصت داد. شیخ دیاباته پیش از برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان 
آســیا در نامه  ای به باشگاه استقالل برای پرداخت مطالباتش 15 روز کاری فرصت 
داده بود.مبلغ درخواستی دیاباته چیزی نزدیک به 500-400 هزار دالر بود که تنها 
مقدار کمی از سوی باشگاه استقالل پرداخت شد. در حالی که صحبت هایی مبنی 
بر فســخ قرارداد یکطرفه او با استقالل مطرح شد، اما او در نامه دیگری به باشگاه 

مهلت 10 روزه داد.

خشم هواداران العربی از جذب مهدی ترابی
ورزش: به نقل از روزنامه الوطن قطر، پس از اعالم پایان یافتن پروسه انتقال مهدی 
ترابی به العربی دوحه شــاهد بروز خشم گسترده هواداران این تیم در شبکه های 
اجتماعی بودیم. این دسته از هواداران معتقد هستند مهدی ترابی در قیاس با مهرداد 
محمدی، دیگر بازیکن العربی ســطح پایین تری دارد و باید در لیگ دسته دوم قطر 
بازی کند نه در لیگ ســتارگان! بر اساس این گزارش، بسیاری از هواداران العربی 
انتظار داشــتند این باشگاه یک ســوپر بازیکن  را جذب کند اما مهدی ترابی یک 

بازیکن معمولی است و خواهان بررسی دوباره پرونده این انتقال شدند.

ادعای عجیب روزنامه سعودی :AFC تاج را برکنار می کند!
ورزش: باشگاه النصر عربستان به دنبال شکست مقابل پرسپولیس تهران در بازی نیمه 
نهایی لیگ قهرمانان آســیا پرونده شکایتی را علیه این باشگاه ایجاد کرد. مهدی تاج، 
رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران و نایب رئیس AFC روز گذشته خطاب به طرفداران 
پرسپولیس اعالم کرد خطری این باشگاه را تهدید نخواهد کرد. شبکه النصر که یک رسانه 
سعودی است برداشت متفاوتی از جمله تاج داشته و او متهم به دخالت می شود. النصر 
در خبری اعالم کرد کنفدراســیون فوتبال آسیا به دلیل تصمیم و دخالت غیرحرفه ای 

تاج منتظر تصمیم گیری است و او به زودی به همین دلیل از سمت خود برکنار شود.

ورزش: اکبر میثاقیان که معموالً دیدارهایی که تیم های 
او در برابر اســتقالل و پرســپولیس انجــام می دادند، 
حاشــیه ای از آب در می آمد، پس از موفقیت در بقای 

ملوان، این روزها در سکوت خبری به سر می برد.

دفاع اکبر از ضدفوتبال#
سرمربی ای که قول داده بود اگر تیمش به دسته پایین تر 
ســقوط کند، خودش را از باالی بــرج میالد به پایین 
بیندازد، اعالم کرده است که زمانی به دلیل تدافعی بازی 
کردن تیم هایش، او را به ضد فوتبال متهم می کردند و 

اکنون ساختار بسیاری از تیم ها دفاعی شده است.
میثاقیان که با آن چهره خاص و لهجه و بیان شیرینش 
به یکی از جاذبه های فوتبال ایران تبدیل شده بود، این 
روزها مثل سابق نامی از او شنیده نمی شود. اکبر فوتبال 
ایــران می گوید: ما را به ضد فوتبال محکوم می کردند و 
لقب هایی مثل دفاع اتوبوسی برایمان انتخاب کردند. ولی 
امروز تیم ها اولین هدفشان گل نخوردن است. تازه بعد 
از آن به دنبال ضد حمله یا موقعیت های دیگر هستند 

تا گل بزنند.

افتخارات بزرگ تر#
سرمربی سابق ابومسلم می گوید او همان کاری را کرد 
که برانکو قبالً انجام می داد و اکنون گل محمدی آن را 
ادامه می دهد. شاید هدف میثاقیان از گفتن این جمالت 
این است که اگر او سرمربی تیم بزرگ تری بود، اکنون 

افتخارات بیشتری در فوتبال ایران کسب کرده 
بود.

او با مقایسه تیم های خودش با 
پرسپولیس برانکو و 

گل محمدی که 
هر دو به فینال 
لیگ قهرمانان 

آسیا رسیده اند، 
می گوید: شــما اگر نگاهی به تیم های یحیی یا برانکو 
بیندازید، آن ها همــان کاری را می کنند که من انجام 

می دادم و موفق می شوند. من که 20 سال پیش این 
کار را انجام می دادم، به ضد فوتبال متهم می شدم. 

برانکو از روی دست من تاکتیکش را نوشت.

فینال جام حذفی#
میثاقیان یادی هم می کند از دوران اوجش 
در فوتبــال ایــران. مربی ای کــه دارای 
فتوژنیک ترین چهره در میان مربیان لیگ 

برتر بود و با نماینده مشــهد به فینال جام 
حذفی رسید، از آن زمان می گوید. نماینده مشهدی که 

دیگر حتی اسمی از آن هم باقی نمانده است. او می گوید: 
آن زمانی که در ابومســلم بودم، با همین شیوه بازی به 
فینال جام حذفی راه پیدا کردیم، هم خیلی خوب دفاع 

می کردیم و هم به خوبی در حمله عمل می کردیم.
درآن فینال اگر داور بــا ما مهربان تر بود و آن اتفاقات 
نمی افتاد اولین تیم مشــهدی که به آســیا می رفت ما 

بودیم. ولی با ما نامهربان بودند. 

شهرخودرو دست خالی در آسیا جنگید#
میثاقیــان در مورد نتایج شــهرخودرو در آســیا هم 
گفت:همه ما دوســت داشــتیم این تیم نتایج بهتری 
می گرفــت اما یادمان نرود که آن ها با دســت خالی به 
جنگ تیم های متمول عربی رفتند. با غیرت جنگیدند 
و توقع ما نباید از تیمی که برای اولین بار به جنگ غول 
ها می رود خیلی هم باال باشــد. برای رحمتی در پست 
جدیدش آرزوی موفقیت دارم و می دانم که در مربیگری 

موفق می شود.

ورزش: محمــد نــوازی دســتیار مهــدی رحمتی 
در تیــم شــهرخودرو در حاشــیه تمریــن این تیم 
مشــهدی با اشــاره به نمایش شــهرخودرو در لیگ 
قهرمانان گفت: مشــکالتی که استقالل هم در آسیا 
 داشــت ما هم داشــتیم و با نبود نفــرات جدید به 

میدان رفتیم. 
اما بچه های ما خوب بازی کردند، درست است 

که نتیجه نگرفتیــم اما عملکردمان خوب 
بود و تجربه خیلی خوبــی برایمان بود. 
توانســتیم هم ما و هم بازیکنان تجربه 

خوبــی کســب کنیم و بعــد آمدیم چند 
روز اســتراحت کردیم و در مشهد تمرین 
داشــتیم و حاال به زمین کارگران آمده ایم 

تا نخستین جلســه تمرینی را در 
تهران داشته باشیم. 12-10 روز 

اینجا هستیم و بازی دوستانه 
از  بعضی  خواهیــم داشــت. 
تازه اضافه شدند  بچه ها هم 
شــرایط  به  امیدواریــم  و 

ایده آل برسند.

بازی های دوستانه #
در تهران

دستیار رحمتی در ادامه 
عنوان  صحبت هایــش 

در  امیدواریم  کــرد: 
لیگ برتــر برخالف 
آسیایی،  بازی های 
و  بگیریــم  نتیجــه 
خیلــی  موفقیــت 
خوبی کســب کنیم. 

خوب تمریــن کرده ایم و 
امیدواریم شرایط خوبی را بدست 
بازی ما مشــخص  برنامه  بیاوریم. 
باید  نیست و چون امروز آمده ایم، 

هماهنگ کنیم. 
بازی با تیم ملی نوجوانان پیشنهاد شد 
اما چون فاصله کمی بود، قبول نکردیم. 
احتمــال دارد با فــوالد، ذوب آهن یا 
فرقی  کنیم.  بازی  استقالل خوزســتان 

نمی کند و فقــط باید نقاط ضعف و قوت 
را مشــخص کنیم و بتوانیم آن ها را پوشش 

 دهیم تا در بازی های لیگ برتر عملکرد خوبی 
داشته باشیم.

دستورات رحمتی#
محمد نوازی درباره انتقاد از انتخاب مهدی رحمتی اظهار 
کرد: االن هم شــهرخودرو مدعی اســت اما بستگی به 
شرایط دارد. ما کمک حال آقای رحمتی هستیم و هرچه 
ایشان دستور بدهد، انجام می دهیم. اینکه می گویند آقای 
رحمتی تجربه ندارد به نظر من برعکس است. امیدوارم 
بازی خداحافظی شیکی برایش ترتیب بدهند. فکر 
می کنید کسانی که شروع کردند و بهترین مربی 
لیگ شدند، تجربه خاصی داشتند؟ من هم موافق 
این نظر هستم که مربی از پایین به باال بیاید اما 
وقتی سیستم در فوتبال رعایت نمی شود، ایشان 
هم تصمیمــات و اهداف و برنامه ای دارند و حاال 
هم قبول کردند و خوب کار می کنند و فکر 
می کنم تجربه ایشان در خط دروازه 
و اینکه از پشت تیمش را رصد 
کرده، یک تجربه خوب است. 
درســت است که در صندلی 
اما فکر می کنم  ننشســته 
تجربه خوبی است و ما هم 
تالش می کنیم در کنار او 
مهیا  را  منســجمی  تیم 

کنیم.

امان از #
بدشناسی

عملکــرد  دربــاره  او 
حمله  خــط  ضعیف 
هــم  شــهرخودرو 
مــا  داد:  توضیــح 
را  خوبی  جوانــان 
گرفتیم اما متأسفانه 
و  بســته شــد  ما  پنجره 
دیدگاهی که داشــتیم را 
نتوانســتیم پیاده کنیم. ما 
با  بازیکــن بودیم  کاًل 15 
سه گلر و یک مصدوم هم 
داشــتیم. ریــکاوری خوبی 
نداشــتیم و هتــل ما خوب 
نبود. تیم ما خــوب بازی کرد. 
می گوییــد گل نزدیــد اما همین 
پاختاکــور را می توانســتیم با 
ســه گل ببریم یــا الهالل را. 
به هــر حال بدشانســی هم 

گریبان گیرمان شد.

نارضایتی سرمربی مشهدی از لقب» اکبر ضد فوتبال«

میثاقیان: برانکو از روی دست من نوشت
دفاع نوازی از عملکرد آسیایی شهرخودرو

برای رحمتی خداحافظی شیکی بگیرند

zoom

برای تحقق انتظارات هواداران می جنگیم
 اسکوچیچ: به تیم ملی ایران 

ایمان کامل دارم
ورزش: ســرمربی تیم ملی در آستانه دیدارهای 
دوستانه مقابل ازبکستان و مالی در پیامی اهداف 
کادر فنــی از ایــن اردو و برنامه ریزی های آتی را 

برشمرد.
متن کامل پیام اسکوچیچ به شرح ذیل است:

قبــل از هر چیز، در ایــن اردو مهم ترین موضوع 
برای من و کادر فنی انتقال انرژی مثبت و روحیه 
تازه به بازیکنان و همچنین معرفی خواسته ها و 
انتظارات جدیدی اســت که از آن ها داریم.ما قویاً 
معتقدیم که این تیم ظرفیت هــای فراوان دارد 
و در عین حال، پتانســیل هایی که باید از حالت 
بالقوه به حالت بالفعل تبدیل کنیم. متأسفانه در 
این اردو نتوانستیم بعضی از بازیکنان را به دلیل 
مصدومیت در اختیار داشته باشیم اما این مسائل 
در فوتبــال اجتناب ناپذیرند. ویــروس کرونا نیز 
شــرایطی را به وجود آورده که جابه جایی و سفر 
را برای ما سخت  کرده اســت. با این حال، ما در 
تیم ملی برای برگــزاری هرچه بهتر اردو از تمام 
وجودمان مایــه می گذاریم. همان طور که گفتم، 
من به تیم ملی ایران ایمان کامل دارم. به همین 
خاطر نیت مان این است که تمام تالشمان را برای 
انجام مسئولیتی که داریم به کار ببندیم. ما کاماًل 
از انتظــارات تمامی مردمی که نمایندگی شــان 
می کنیم و هواداران تیم ملی آگاهیم و برای تحقق 

آن خواهیم جنگید.

ورزش: مشــاور فنی تیم فوتبال تراکتور تبریز 
معتقد است سازمان لیگ باید جلسه هم اندیشی 
با ســرمربیان لیگ برتری برگزار و سپس تاریخ 

شروع لیگ را اعالم می کرد.
عباس چمنیان در گفت و گو با خبرنگارتســنیم 
درباره تمرینات آماده سازی تیم فوتبال تراکتور 
تبریز اظهار کرد: تازه برنامه بدنسازی خودمان را 
شــروع کردیم، اما چالشی بزرگ به وجود آمده 
و آن هم اعالم زمان شــروع مسابقات لیگ برتر 
است. این طور که گفته شــده در تاریخ 5 آبان 
ماه قرار اســت سوپرجام برگزار شــود و بعد از 
آن هم 10 آبان لیگ شروع شود. بسیار عجیب 
است که سازمان لیگ بدون نشست هم اندیشی 
با سرمربیان تیم ها اقدام به اعالم زمان برگزاری 

مسابقات کرد.
وی افزود: نباید فراموش کنیم با یک شــرایط 
خاص رو به رو هســتیم. تیم ها از اسفندماه سال 
گذشته که به دلیل شیوع بیماری کرونا مسابقات 
لیگ برتر تعطیل شد تا االن تمرینات منظمی را 
پشــت سر نگذاشته اند. از طرفی چون مربیان با 
تیم ها در ارتباط هستند، ضرورت داشت جلسه 
هم اندیشی در سازمان لیگ برگزار و نکات فنی 
رد و بدل شود. کسانی که در سازمان لیگ حضور 
دارند از شرایط فنی تیم ها باخبر نیستند. در این 
فاصله زمانی باقی مانده تا شروع مسابقات باید از 

سوی سازمان لیگ بازنگری و جلسه ای با حضور 
مربیان برگزار شــود. ِصرف برگزاری مسابقات 
نمی توانــد به فوتبال ما کمک کند و چیزی که 
می تواند کمک حال فوتبال ایران باشد، کیفیت 

مسابقات لیگ است.

ناراحتی منصوریان#
مشاور فنی علیرضا منصوریان در واکنش به این 
پرسش که آیا سرمربی تراکتور نیز از برنامه ریزی 
سازمان لیگ ناراحت است؟ گفت: بله! منصوریان 
به شــدت ناراحت است، چون وقتی تیمی تازه 

مراحل بدنسازی را شروع کرده، نمی توان انتظار 
داشت در فاصله کمتر از یک ماه به سطح آمادگی 
کامل برســد. شاید یکی از دالیل مهم باال بودن 

آسیب دیدگی در کشور ما هم همین باشد. 
چمنیان درباره نقل و انتقــاالت تیم تراکتور و 
انتقادهایی که نســبت به عملکرد ضعیف این 
تیم در جذب بازیکنان جدید مطرح شده است، 
گفت: سیاست گذاری منطقی که باشگاه تراکتور 
انجام داده این اســت که اسیر آشفته بازار نقل و 
انتقاالت نشود. امسال مبالغی را می شنویم که نه 
تنها سیستم نظارتی کشور را حساس کرده، بلکه 

می تواند ضربه بسیار بزرگی به فوتبال کشورمان 
وارد کند. خیلی از ســتاره هایی که در لیســت 
تراکتــور هم بودند، مبالغ نجومی را پیشــنهاد 
کردند که این اتفاق اصالً به نفع فوتبال ما نیست. 

انتقاد به تیم ملی#
مشاور فنی تراکتور در ادامه درباره اعالم لیست 
جدید تیم ملی از سوی دراگان اسکوچیچ عنوان 
کرد: لیست جدید ابهامات زیادی دارد و برخی 
از بازیکنانــی که در حد تیم ملی بودند به اردو 
دعوت نشدند. به طور مثال ما در تراکتور اشکان 
دژاگه و مســعود شــجاعی را داریم که در حد 
اســتانداردهای بین المللی هستند و همچنین 
اکبــر ایمانی که یکــی از بهترین هافبک های 
میانی کشــور اســت. جای خالی این سه نفر  
به شدت در لیســت جدید تیم ملی احساس 

می شود.
سرمربی سابق تیم  جوانان کشورمان با بیان اینکه 
خودم مربی ملی بودم یادآور شــد: نه تنها من، 
بلکه برای خیلی از اهالی فوتبال جای سؤال دارد 
که برخی بازیکنان با چه شــاخصه هایی دعوت 
شدند و چطور می توانند به تیم ملی کمک کنند. 
در اینکه آن ها بازیکنان خوبی هســتند شکی 
نیست، اما اینکه بتوانند به تیم ملی کمک کنند 

جای سؤال دارد.

امیرمحمد سلطان پور: با وجود اینکه گفته می شد به دلیل 
همه گیری ویروس کرونا و تأثیر بد آن بر وضعیت اقتصادی 
باشــگاه های فوتبال اروپا، احتماالً شاهد فعالیت کمتر آن ها 
در این پنجره نقل و انتقاالتی باشــیم، امــا این قضیه تأثیر 
آنچنــان زیادی در میزان خرج تیم هــا برای خرید بازیکنان 
نگذاشت و باز هم ترانسفرهای جالب توجهی اتفاق افتاد. در 
زیر برندگان و بازندگان پنجره تابستانی که دو شب پیش به 

پایان رسید را معرفی می کنیم:

برنده: چلسی#
این تیــم بییشــترین میزان هزینه ها نســبت بــه تمامی 
باشــگاه های اروپایی را انجام داد، تــا رومن آبراموویچ حتی 
در این اوضاع بد اقتصادی نیز از ســرمربی باشگاه خود یعنی 
فرانک لمپارد حمایت کند. شــیرهای لندن سوپراستارهای 
آلمانــی یعنی تیمو ورنــر و کای هاورتــز، جادوگر آژاکس 
حکیم زیاش، دفاع چپ توانای سابق لسترسیتی بن چیلول، 
مدافع پر افتخار برزیلی تیاگو ســیلوا و دروازه بان با استعداد 
تیــم رن یعنــی ادوارد منــدی را با بیــش از 200 میلیون 
پوند به اســتمفورد بریج آوردند تا بــه حکمرانی لیورپول و 

منچسترسیتی بر فوتبال انگلیس پایان دهند.

بازنده: لیونل مسی#
فوق ستاره آرژانتینی بارسلونا در این تابستان دیگر نمی توانست 
از این واضح تر بگوید که می خواهد این باشــگاه را ترک کند. 
اما برنامه های او با شکست مواجه شد تا لیونل مسی این فصل 
نیز در بارســا بماند، اما فقط به این دلیل که نمی خواست با 
باشگاهی که از کودکی عاشقش بود، وارد نبرد قانونی شود. او 
هنوز هم بارســلونا را دوست دارد اما شکل اداره این باشگاه را 
به هیچ وجه نمی پسندد و به زور در نوکمپ نگه داشته شد تا 

در تابستان آینده آن ها را ترک کند.

برنده: رئال مادرید و بازیکنانی که دیگر #
نمی خواست

شاید برای نخســتین بار در چهار دهه گذشته بود که رئال 
مادریــد هیــچ بازیکن جدیــدی را نخرید، اما بــا واگذاری 
بازیکنانــی که زین الدیــن زیدان دیگر اعتقــادی به آن ها 
نداشت مأموریت خود را از این لحاظ به انجام رساند.  رئال با 
فروش اشــرف حکیمی، سرخیو رگیون و اسکار رودریگز 80 
میلیون یورو درآمد کسب کرد و با اینکه رایگان واگذار کردن 
ســتاره هایی مثل گرت بیل و خامس رودریگز بسیارعجیب 

بود، اما هر دو طرف از این اتفاق خوشحال هستند.

بازنده: منچستریونایتد#
به نظر می رســد که به یک قدم جلو و دو قدم به عقب برداشتن 
منچســتریونایتد بعد از رفتن ســر الکس فرگوسن عادت کرده 
باشیم. منچستری ها پس از بازگشایی مجدد فصل لیگ برتر بسیار 
خوب کار کردند و پیش بینی می شد با خریدهای مناسب از جمله 
جیدون ســانچو بهتر شوند، اما این اتفاق نیفتاد. آن ها دونی فن 
دبیک را از آژاکس خریدند که البته هنوز هیچ بازی لیگ از ابتدا 
در ترکیب قرار نگرفته و در روز آخر پنجره الکس تلس و ادینسون 
کاوانی که بازیکن آزاد بود را به اولدترافورد آوردند. البته شیاطین 
سرخ دو وینگر آینده دار یعنی احمد دیالو و فاکاندو پیستری را از 

آتاالنتا و پینارول اروگوئه خریداری کردند که اولی از ژانویه آینده 
به تیم اضافه خواهد شــد. اما با ایــن وجود و به خصوص بعد از 
شکست 6-1 خانگی اخیر مقابل تاتنهام، آن ها هنوز نتوانستند 

مشکل دفاع خود را حل کنند.

برنده: بایرن و دورتموند#
دورتموند با حفظ جیدون ســانچو و اضافه کردن یکی دو استعداد 
بسیار خوب دیگر، برای هدف های بزرگ دراین فصل امید خواهد 
داشت. آن ها به جز ارلینگ هالند و جو رینا، نوجوان فوق العاده جدید 
خود یعنی جود بلینگهام را نیز دارند و با خرید قرضی رینیر از رئال 
و رایگان توماس مونیر از پی اس جی، می خواهند فاصله را با بایرن 
کم کنند. البته آن ها کار سختی خواهند داشت چون مونیخی ها که 
فصل پیش سه گانه بردند و این فصل نیز سوپر جام اروپا و آلمان را 
به کلکسیون خود اضافه کرده اند نیز لروی سانه، کوآسی، داگالس 
کاستا، چوپو موتینگ و مارک روکا را به ترکیب پیش از این عالی 

خود افزودند تا باز هم برای همه جام ها خیز بردارند.

بازنده: التزیو#
این چند ماه گذشته هواداران آبی های شهر رم اوضاع خوبی ندارند. 
آن ها پیش از کرونا توقف ناپذیر بودند و تنها رقیب یوونتوس برای 
قهرمانی به شمار می رفتند. اما ناگهان دچار افت شدیدی شدند 
و بــا چند مصدوم در نهایت به رتبه چهارم قناعت کردند. با این 
وجود کســب ســهمیه لیگ قهرمانان امیدهای زیادی را برای 
هواداران التزیو به وجود آورده بود که شــاهد خریدهای خوبی 
در این تابستان باشــند. آن ها به همین دلیل برای آوردن داوید 
سیلوا اسطوره منچسترسیتی به استادیو المپیکو خیز برداشتند 
اما به شکلی تعجب آور او را در حالی که با رئال سوسیداد قرارداد 
امضا می کرد، مشاهده کردند. به جای سیلوا آن ها به سراغ آندرس 
پریرا بازیکن مغضوب منچستریونایتد رفتند که با وجود داشتن 

استعداد، به هیچ عنوان در حد و اندازه های سیلوا نیست.

اســکای اسپورت عربستان در توییتر خود از قانونی بودن 
خریدهای اخیر پرســپولیس و تهدید نشدن این باشگاه 
بــرای هرگونه محرومیتی خبر داد. بــه نقل از مدیر کل 
باشگاه السد قطر بعد از باخت مقابل پرسپولیس در لیگ 
 AFC قهرمانان آسیا، وضعیت بازیکنان جدید تیم ایرانی از
استعالم گرفته شده و جواب این گونه بوده است که حضور 
بازیکنان جدید پرسپولیس در آسیا قانونی است و مشکلی 

نداشته اند.

مدافع پرسپولیس به انتقاد از تالش هایی که از داخل کشور برای 
محروم شدن این باشگاه در آسیا انجام شد، پرداخت. محمدانصاری 
که این روزها در حال ریکاوری از مصدومیت شدید خود است، در 
استوری اینستاگرامی خود نوشته: »یادم میاد یه زمانی تک تک 
جوان های این سرزمین به عشق سرزمینشون جانشون رو تقدیم 
می کردند، االن به کجا میریم که به خاطر یه مســابقه فوتبال و 
اینکه نمی تونیم موفقیت هموطنمون رو ببینیم آبروی فوتبالمون 

رو با 2 هزار ایمیل به AFC می فروشیم«.

محمد انصاریاسکای اسپورت عربستان
یکی از امیدهای بزرگ تیم ملی آلمان برای آینده، بازگشت 
خود به اردوی مانشــافت را در توییترش بازتاب داد. کای 
هاورتز که فصل گذشته برای بایرلورکوزن فوق العاده کار 
کرد این فصل به عنــوان گران قیمت ترین بازیکن تاریخ 
آلمان به چلسی پیوســت و با وجود سختی های ابتدایی 
امیدهای زیادی به او می رود. هاورتز با انتشــار عکسی از 
حضورش در اردوی تیم ملی با عنوان »دوباره برگشتیم«، 
شروع بازی های ملی را برای طرفداران آلمان نوید می دهد.

مهاجم گلزن و هلندی سابق منچستریونایتد، در توییتی از این 
باشگاه برای گوش کردن به نصیحتش و خرید ادینسون کاوانی 
تشکر کرد! رابین فن پرســی پنج ماه پیش در پاسخ به سؤال 
یکی از هواداران یونایتد که از او در توییتر پرسیده بود شیاطین 
ســرخ باید چه بازیکنی را جذب کنند، کاوانی را انتخاب کرد و 
اکنون بعد از امضای قرارداد این ستاره اروگوئه ای، با تمجید از 
تجربه و توانایی های او، به شوخی خود را مدیر برنامه های کاوانی 

معرفی کرد!

رابین فن پرسیکای هاورتز

اعالم تاریخ شروع لیگ بدون نظرخواهی از سرمربیان عجیب است

چمنیان: لیست جدید تیم ملی ابهامات زیادی دارد

ضد  حمله

پس از شکایت النصر
 AFC تا فردا به پرسپولیس فرصت داد

ورزش: کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه پرسپولیس اعالم کرد 
که تا روز پنجشنبه هفته جاری فرصت دارد در واکنش به شکایت 
باشگاه النصر عربستان توضیحات خود را ارائه دهد.به نقل از سایت 
رســمی فدراســیون فوتبال، بر اساس نامه ارســالی کنفدراسیون 
فوتبال آســیا به فدراسیون فوتبال کشــورمان، باشگاه پرسپولیس 
تا روز 8 اکتبر )پنجشــنبه 17 مهر( فرصت دارد توضیحات خود را 
درباره شکایت باشگاه النصر عربستان درباره استفاده این باشگاه از 
بازیکنان جدید در فهرســت خود در لیگ قهرمانان آسیا 2020 به 

کنفدراسیون ارائه دهد.

کنایه یحیی به رسول پناه؛ توهین نکنید! 
ورزش: یکی از واکنش ها به محرومیت آل کثیر از ســوی مهدی 
رســول پناه سرپرســت مدیرعاملی پرســپولیس بود که در یک 
گفت وگوی تلویزیونی با اشــاره به واژه »آل کثیــف« در این باره 

اظهار نظر کرد.
دوشنبه شب گل محمدی در برنامه فوتبال برتر گفت: خواهشی از 
دوستان دارم که در بحث دفاع یک مقدار منطقی و با احترام بیشتر 
وارد شــویم و به یک کشــور دیگر و به ای اف سی توهین نکنیم، 
این ها تصمیم گیر هستند. باید برویم با احترام تصمیم گیری کنیم، 
این که آن ها را بد خطاب کنیم، صورت خوبی ندارد. ما پرسپولیس 
هستیم و این اسم پیشینه زیادی دارد. ما تمدن صادر می کردیم و 
صاحب آن هســتیم. اینکه با توهین کاری را انجام دهیم، کار بدتر 
می شــود. این صحبت ها در حالی مطرح شــده که عالوه بر رسول 
پناه، بخش بزرگی از کاربران شــبکه های اجتماعی نیز با خشــم و 

توهین علیه کشورها و نهادهای مختلف موضع گرفتند.

دیدار ایران-ازبکستان با حضور تماشاگران
ورزش: ســایت فدراسیون فوتبال ازبکســتان خبر داد امروز یک 
جلســه بــرای هماهنگی پروتکل های بهداشــتی در بــازی دیدار 

تدارکاتی با ایران برگزار می شود.
در چارچوب این قوانین بهداشتی در این بازی فدراسیون ازبکستان 
می خواهــد به هزار تماشــاگر مجوز ورود به ورزشــگاه را بدهد. 
همچنین 200 تماشاگر می تواند بازی دوستانه تیم ملی فوتسال با 
ایران در ســالن ملی را تماشا کنند. فدراسیون ازبکستان بلیت های 
بازی با ایران را با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت رایگان در 
اختیار تماشــاگران می گذارد. ملی پوشان کشورمان پنجشنبه )17 
مهر( در نخستین دیدار تدارکاتی خود در اردوی مهر ماه، از ساعت 
18 )به وقت محلی( در ورزشــگاه ۳5 هزارنفری پاختاکور تاشکند 

در برابر تیم ملی ازبکستان صف آرایی خواهند کرد. 

 تقابل کاپیتان های سابق استقالل را 
نکونام برد

ورزش: تیم فوالد خوزســتان که در کردان کــرج اردو زده، عصر 
دیــروز در دیداری تدارکاتــی به مصاف تیم هــوادار تهران تحت 
هدایت رضا عنایتی رفت و در نهایت این دیدار با نتیجه سه بر یک 
به ســود فوالد به پایان رسید. در این دیدار عارف غالم پور)2گل( و 
شــروین بزرگ برای تیم فوالد گلزنی کردند، فرشاد احمدزاده نیز 

یک پنالتی در نیمه نخست از دست داد.

 مجوز حرفه ای استقالل 
در گرو رضایت مدافع پرسپولیس

ورزش: فدراســیون فوتبــال برای صدور مجوز حرفــه ای و تأیید 
مدارک باشــگاه استقالل جهت ارسال به ای اف سی تا امروز به این 
باشگاه فرصت داده تا رضایت طلبکاران خود را جلب کند.  باشگاه 
استقالل به خســرو حیدری و محمدحسین کنعانی زادگان مدافع 
کنونی پرســپولیس بدهی دارد و باید رضایت این دو نفر را بگیرد.  
کنعانی زادگان حدود 450 میلیون از اســتقاللی ها طلبکار است و 
البته وی قرار اســت با تیم ملی راهی ازبکســتان شود، به همین 
علت مسئوالن استقالل باید هر چه سریع تر رضایت این بازیکن را 
بدست بیاورند.  گفته می شــود کنعانی زادگان در صورت دریافت 

۳50 میلیون تومان به استقاللی ها رضایت می دهد.

باج سرخ ها به خلیل زاده و کنعانی زادگان
ورزش: شــجاع خلیل زاده و محمدحسین کنعانی زادگان مدافعان 
میانی پرسپولیس که هر دو پیشــنهادهایی را از کشور قطر دارند 
قصد فعال کردن بند فســخ قرارداد خود را داشــتند اما باشــگاه 
پرســپولیس با شروط آن ها موافقت کرد تا هر دو مدافع اصلی این 
تیم با قرارداد مالی جدید در پرسپولیس بمانند. دو مدافع ملی پوش 
سرخپوشــان که هم اکنون در اردوی تیم ملی فوتبال حضور دارند 
قرار است بار دیگر بر سر جزئیات مربوط به قراردادهایشان با مهدی 
 رســول پناه سرپرســت و رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس 

مذاکره کنند.
بنابراین هر دو بازیکن این تیم که در اکثر بازی های فصل گذشــته 
لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا مدافعان اصلی این تیم بودند در 
جمع شاگردان یحیی گل محمدی می مانند تا این تیم را همراهی 

کنند.

فروزان سنگربان فوالد شد
ورزش: گلر فصل گذشــته پــارس جم با فوالد به توافق رســید.  
محسن فروزان، گلر فصل گذشته پارس جم که تیم فصل جدیدش 
مشــخص نبود با فوالد به توافق رســید.  فــروزان پس از توافق با 
مســئوالن فوالد خوزســتان، به این تیم پیوســته است و در لیگ 
بیستم شاگرد جواد نکونام خواهد بود. قرارداد فروزان با فوالدی ها 

یک ساله است.

منهای فوتبال

دوستانه
اسپانیا - پرتغال

    چهارشنبه 16 مهر - 22:15 از شبکه ورزش
دوستانه

انگلستان- ولز
    پنجشنبه 17 مهر - 22:30 از شبکه ورزش

ورزش در سیما

چرا فدراسیون تیم ها را قرنطینه نمی کند؟
لیگ والیبال زیر سایه بحران کرونا

ورزش: در شرایطی که آمار مبتالیان به کرونا هر روز رکورد باالتری را ثبت 
می کند، لیگ های چند رشته ورزشی در حال پیگیری است. برخالف لیگ 
کشتی که فدراســیون تیم ها را مجبور به قرنطینه کرده و مسابقات را به 
صورت متمرکز برگزار می کند، لیگ برتر والیبال به سبک و سیاق هر ساله 

و با حضور 14 تیم انجام می شود.
هر تیم هفته ای یک بار و بعضاً دو بار مجبور به ســفر می شود و این یعنی 

احتمال ابتال به کرونا بین بازیکنان و مربیان افزایش می یابد.
همین احتماالت دســت به دست هم داده تا حاال لیگ برتر والیبال کاماًل 
زیر سایه بحران کرونا قرار گرفته باشد. شهرداری ورامین با اعالم یک آمار 
عجیب یعنی 25 عضو کرونایی فعالً از مسابقات کنار رفته و در قرنطینه به 
سر می برد. از سوی دیگر تیم هایی همچون سپاهان و فوالد سیرجان هم 
چند بازیکن یا مربی دارند که به دلیل مثبت شدن تست کرونا در قرنطینه 

هستند.
در یک ماه اخیر هم که مسابقات آغاز شده، هر هفته می شنویم، چند بازیکن 
از فالن تیم به خاطر کرونا چند بازی تیمشان را از دست داده اند؛ مثل پیکان 
که در هفته های اول سه پاسور خود را به صورت همزمان به دلیل ابتال به 

کرونا در اختیار نداشت.
این اتفاقات مســئوالن فدراســیون والیبال را به این فکر فرو برده تا ادامه 
مســابقات را به صورت متمرکــز برگزار کنند. با توجــه به اینکه حضور 
تماشاگران در ســالن ممنوع است؛ هیچ تیمی نمی تواند چندان از امتیاز 
میزبانی اش اســتفاده کند و برگزاری متمرکز لیگ والیبال مثل کشتی یا 

بسکتبال عاقالنه تر به نظر می رسد.

مقام سوم احمدی در مسابقات بادبانی فرانسه
ورزش: ملی پوش قایقرانی کشورمان در مسابقه بین المللی فرانسه به مقام 
سوم رسید.احمد احمدی ملی پوش بادبانی کشورمان که این روزها برای 
کسب آمادگی بیشتر در مسیر کسب سهمیه المپیک توکیو تمریناتش را در 
اروپا انجام می دهد، دومین مسابقه اش در فرانسه را نیز برگزار کرد. احمدی 
در قالب تیم کومت از انگلیس پس از کســب عنوان قهرمانی در نخستین 
رویداد بین المللی فرانسه، در مسابقه بین المللی شهر سنن تروپز نیز شرکت 
کرد و در کنار سیلورهایی از استرالیا، ایتالیا، فرانسه و آفریقای جنوبی به آب 

زد و در نهایت به مقام سوم رسید.

هندبالیست ایرانی به لیگ کرواسی پیوست
ورزش: محســن کرمیان، عضو تیم ملی هندبال کشورمان برای مدت دو 
سال به تیم سوپر لیگی آر کی بجیلوار کرواسی پیوست.کریمیان پیش از 

این برای تیم الریان در لیگ قطر بازی کرده بود.

 رکوردشکنی قهرمان پاراوزنه برداری جهان 
در تمرینات

ورزش:دارنده مدال طال در مســابقات پــارا وزنه برداری قهرمانی جهان و 
بازی های پاراآسیایی موفق به شکستن غیر رسمی رکورد دنیا شد.

تعدادی از ملی پوشــان پارا وزنه برداری کشورمان تمرینات خود را زیر نظر 
علی اصغر رواسی سرمربی تیم ملی و همچنین اعضای کادر فنی در محل 

فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن پیگیری می کنند.
در جریان یکی از این تمرینات، روح اهلل رستمی موفق شد با 245 کیلوگرم، 
رکورد جهان و پارالمپیک را بشــکند، اما بــا توجه به اینکه این رکورد در 

تمرینات بوده، به طور رسمی ثبت نمی شود.
این اتفاق در فاصله نزدیک به یک ســال تــا بازی های پارالمپیک 2020 
توکیو نشان دهنده آمادگی این ورزشکار پرافتخار است. رستمی مدال های 
رنگارنگــی در کارنامه دارد که می توان به طــالی قهرمان جهان، طالی 

بازی های پاراآسیایی و همچنین نقره پارالمپیک لندن اشاره کرد.

قهرمانی لیگ دوچرخه سواری به تبریز رسید
ورزش:نخستین مرحله لیگ مســابقات دوچرخه سواری کوهستان 14 
مهرماه در ماده کراس در رده بزرگساالن و در 10 دور با مسافت 40 کیلومتر 
در پارک جنگلی چیتگر برگزار شد که در پایان محمد پور شریف از دانشگاه 
آزاد تبریز به عنوان قهرمانی رســید. فراز شکری از آکادمی فراز دوم شد و 

پرویز مردانی از دانشگاه آزاد تبریز در جایگاه سوم قرار گرفت.
در پایان این رقابت ها تیم دانشگاه آزاد تبریز به عنوان قهرمانی رسید.

همچنین مرحله اول لیگ کوهســتان مــردان در رده جوانان با قهرمانی 
دوچرخه سوار تیم دانشگاه آزاد تبریز به پایان رسید.

آرش میراسماعیلی به کرونا مبتال شد
ورزش: تست کرونای آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو مثبت 
اعالم شــد.تورج ملک محمدی، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون جودو با 
اعالم این مطلب، گفت: میر اسماعیلی دوشنبه شب با توجه به تنگی نفس 
و عالئم جســمی به بیمارســتان شــهید مدرس مراجعه و بعد از انجام 

آزمایش های الزم تست کرونای وی متأسفانه مثبت اعالم شد.

 سردرگمی اتحادیه جهانی کشتی 
در برگزاری رقابت های قهرمانی جهان

ورزش: در حالــی که اتحادیه جهانی کشــتی ابتدا دهم مهر و ســپس 
چهاردهــم این ماه را برای اعالم خبر قطعی برگزاری یا عدم برگزاری این 
رقابت ها مشــخص کرده بود، اما به نظر می رسد تغییرات مداوم در میزان 
همه گیری ویروس کرونا در سراسر جهان و عدم اطمینان قطعی بسیاری 
از کشورها از امکان حضور در رقابت های جهانی، اتحادیه جهانی کشتی را 
نیز در تصمیم گیری نهایی دچار تردید کرده است.اتحادیه جهانی کشتی تا 
تاریخ 17 مهر ماه به تمامی فدراسیون های عضو فرصت داده تا صراحتاً اعالم 
کنند که درصورت برگزاری رقابت های جهانی در تاریخ های از پیش تعیین 

شده، در این رقابت ها شرکت خواهند کرد یا خیر.

اخالقی: با این پاداش ها ورزش را از ریشه می زنند
ورزش: حبیــب اهلل اخالقی، مربی تیم ملی کشــتی فرنگی در گفت وگو 
با تسنیم با اشاره به حاشــیه ها پاداش سال 97 کشتی گیران اظهار کرد: 
خداراشکر من شامل حال گروه جایزه بگیران اخیر نیستم به همین دلیل 
راحت تر حرف می زنم. دیروزمان دارد بهتر از امروزمان می شود، یعنی جوایز 
گذشــته خیلی بهتر از این سال بوده، االن کل پاداش مربی  مثل سیامک 
قیطاسی اندازه نصف سکه امروزی هم نشده، او از شهرستان بیاید جایزه را 
بگیرد، کل پولش خرج شده است. باشگاه ها همه تعطیل شده اند و از عهده 
هزینه ها برنمی آیند. وزارت ورزش نه تنها کشتی که باید نگاه بهتری به کل 
ورزش داشته باشد. باید سودمندی ورزش را ببینند و کامالً درک کنند با 
این شــیوه ای که با قهرمانان نوک قله در مورد پاداش ها برخورد کرده اند، 

ریشه ورزش را می زنند. 

پنجره نقل وانتقاالت تابستانی اروپا بسته شد

برندگان و بازندگان حراجی قاره سبز
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ادب و هنرادب و هنر

پشت ویترین

روزها و یادها

معرفی دو کتاب در آستانه اربعین حسینی
پیاده روی با پای دل

ادب و هنر: در آســتانه اربعین حسینی در »پشت ویترین« امروز دو کتاب 
با حال و هوای این روزها  که توســط نشر شهید کاظمی منتشر شده است، 

معرفی می کنیم. 

»نمک گیر« و روایتی از یک عمر زندگی حسینی #
کتاب »نمک گیر« که روایتی است نزدیک، 
جــذاب و بدیع از یک عمــر زندگی امام 
 حســینی... .  این کتاب خاطــرات حاج 
حســین برزگر، سردسته هیئت خلف باغ 
یزد و پیرغالم حسینی  است که به کوشش 
زهرا عوض بخش و محمدعلی جعفری در  
۱۲۴ صفحه، همزمــان با ایام محرم روانه 
بازار کتاب شده اســت. در بخشی از این 
کتاب می خوانیم: »آقای رحیمی چاووشی 
را شروع می کند.  پای هر تیر ۱5-۱0 نفر 
آدم قوی هیکل پابرهنه ایستاده اند و دسته 

را سفت چسبیده اند. پهلوان ها روی بام با تمام قدرت طناب ها را گرفته اند. با 
»یا حسین« چاووشی پوش از زمین کنده می شود و قلب ها از سینه. حسینیه 
 می لرزد. یا حسین! آن قدر حسین را می کشد تا همه دم بگیرند! حسین حسین 
حســین حسین! مردها هم تیرک به دست و ذکر بر لب می گویند و دایره وار 
می دوند. تیرها توی دستشان تاب می خورند دور حسینیه تا کم کم عمود شوند. 
پایشان محکم شود روی زمین و پوش میزان شود توی آسمان. پوش که باال 

می کنیم صلوات می فرستیم و می نشینیم به آب و شیرینی خوردن....« .

»از این ستون به آن ستون« با زاویه دیدهای متعدد#
کتاب »از این ستون به آن ستون« نوشته 
محمدرضا وحیــدزاده، یکی از کتاب هایی 
اســت که خواندنش در این ایام خالی از 
لطف نیست. نویسنده این اثر زائری است 
که حاصل تجربه های تلخ و شیرین و غریب 
و آشــنای خود را از چندین سفر پربرکت 
پیاده روی اربعین گردآورده و با نقلشــان 
در قالب خاطراتی پرحــالوت، آن ها را با 
مخاطبان خود سهیم شده است. مخاطب 
در این کتاب، ضمن موقعیت های مختلف 
و در خالل صحنه های گوناگون، همسفر 

راوی کتاب می شــود و گام به گام با او، آنچه را در منازل مختلف این سفرها 
بر نویســنده کتاب رفته، به تماشا می نشــیند. نکته جالب توجه در این اثر 
موقعیت های مخلتف راوی در این خرده روایت هاســت. او گاه در مقام خادم و 
گاهی در مقام میهمان، گاه در نقش مسئول کاروان و گاهی در موقعیت فعال 
فرهنگی، گاه به عنوان ناظر و گاهی در جایگاه موضوع روایت ها، حضور دارد و 
این گونه زاویه های دید، بر شیرینی این خاطرات برای مخاطبان اثر افزوده است. 
پیش از این چند عنوان از این خاطرات توانسته برگزیده سوگواره ملی اربعین 

دانشگاهیان در استان ایالم شود. 

امروز تولد »سهراب سپهری« است
هنوز در سفر....

ادب و هنر: »هنوز در ســفرم« که پریدخت ســپهری، خواهر سهراب آن را 
منتشــر کرده، مجموعه ای است از نامه ها و نوشته های این شاعر؛ در برخی از 
آن ها روایتی از یک دیدار و در برخی دیگر راز و رمز پشت یک شعر به چشم 
می خورد. در نود و دومین زادروز سهراب سپهری، برخی از دستنوشته های او 

در این کتاب را می خوانیم. 

می دانم که پاسبان ها شاعر نیستند#
سهراب ســپهری در »صدای پای آب« می گوید: »پدرم وقتی ُمرد پاسبان ها 
همه شاعر بودند«؛ او خود در نوشته ای مرتبط با همین شعر چنین می نویسد: 
»وقتی که پدرم مرد، نوشتم: پاسبان ها همه شاعر بودند. حضور فاجعه، آنی دنیا 
را تلطیف کرده بود. فاجعه آن طرف سکه بود. وگرنه می دانستم و می دانم که 
پاســبان ها شاعر نیستند. در تاریکی آن قدر مانده ام که از روشنی حرف بزنم. 
چیــزی در ما نفی نمی گردد. دنیا در ما ذخیره می شــود و نگاه ما به فراخور 
این ذخیره اســت و از همه جای آن آب می خورد. وقتی که به این کنار بلند 
نگاه می کنم، حتی آگاهی من از سیستم هیدرولیکی یک هواپیما در نگاهم 
جریان دارد. ولی نخواهید که این آگاهی خودش را عریان نشان دهد. دنیا در 
ما دچار استحاله مداوم است«. سهراب سپهری پیشتر بیشتر به عنوان شاعر 
شناخته می شد، اما سال هاست که از او به عنوان یک هنرمند نقاش نیز تمجید 
می شود. وی در یکی از نوشته هایش در قیاس نقاشی با شعر چنین می نویسد: 
»نقاشــی از آن کارهاست. پوست آدم را می کند. تازه طلبکار است. ولی نباید 
به نقاشی رو داد. چون سوار آدم می شود. من خیلی ها را دیده ام که به نقاشی 
سواری می دهند. باید کمی مسلح بود و بعد رفت دنبال نقاشی. گاه فکر می کنم 
شعر مهربان تر است، ولی نباید زیاد خوش خیال بود. من خیلی ها را شناخته ام 
که از دست شعر به پلیس شکایت کرده اند. باید مواظب بود. من شب ها شعر 

می خوانم و هنوز ننوشته ام. خواهم نوشت«. 

مشفق دست مرا گرفت و به راه نوشتن کشید#
مشفق کاشانی پیش از درگذشتش بارها از دوستی با سهراب سپهری گفته بود. 
عده ای مشفق کاشانی را کشف کننده سهراب و معلم شعر او می دانند، چنان  که 
سپهری خود نیز از این مسئله گفته است. او درباره آشنایی اش با مشفق کاشانی 
می نویسد: »۱0 ساله بودم که نخستین شعرم را نوشتم. هنوز یک بیت آن را 
به یاد دارم: ز جمعه تا سه شنبه خفته ناالن/ نکردم هیچ یادی از دبستان. اما تا 
۱۸سالگی شعری ننوشتم. این را بگویم که من تا ۱۸سالگی کودک بودم. من 
دیر بزرگ شــدم. دبستان را که تمام کردم، تابستان را در کارخانه  ریسندگی 
کاشان کار گرفتم... اواخر دسامبر ۱۹۴۶ بود و من در اداره  فرهنگ کار گرفتم. 
آشنایی من با جوان شاعری که در آن اداره کار می کرد، رنگ تازه ای به زندگی ام 
زد. شعرهای مشفق کاشــانی را خوانده بودم و خودش را ندیده بودم. مشفق 
دست مرا گرفت و به راه نوشتن کشید. الفبای شاعری را او به من آموخت. غزل 
می ساختم و او سستی و لغزش کار را بازمی گفت. خطای وزن را نشان می داد. 
اشــارات او هوای مرا داشت. هر شب می نوشتم. انجمن ادبی درست کردیم و 
شاعران شهر را گرد آوردیم. غزل بود که می ساختیم، اما آنچه می گفتیم شعر 
نبود. دو دفتر از این گفته ها را سوزاندم. من فن شاعری می آموختم، اما هوای 
شاعرانه ای که به من می خورد، نشئه ای غریب داشت. مرا به حضور تجربه های 
گمشده می برد...«. سهراب سپهری، شاعر و نقاش متولد نیمه مهر ۱۳0۷ بود. 
تاریخ تولد او را ۱۴ و ۱5 مهرماه روایت کرده اند. وی در یکم اردیبهشــت  ماه 

۱۳5۹ در سن 5۱سالگی درگذشت.

 ادب و هنر/ محبوبه ناطق  مســلم ناصری، 
نویسنده، منتقد، سردبیر مجالت ماهک و ملیکا، 
از ابتــدا از همان روســتای زادگاهش دل در گرو 
کارهای هنری و نویسندگی داشت و فیض بردن 
از علوم حوزوی تا مقطع خارج فقه و اصول و اخذ 
مدرک دکترا در رشــته تاریخ، همه را در خدمت 
نوشــتن برای کودکان گذاشت و نتیجه آن عالوه 
بر نمایش نامه نویســی، انتشار بیش از  ۴0 کتاب 
است که بیشتر آن ها جوایز مهمی کسب کرده اند. 
بعضــی از این آثار به زبان  عربی و انگلیســی هم 
ترجمه شده اند. از جمله کتاب »مسافر شهرهای 
بی نشان«، مجموعه »قصه های شیرین از زندگی 
معصومین)ع(«، »سردار تنها«، »سروها ایستاده 
می میرند«، »بم تا بم«، مجموعه ۷ جلدی» روباه 
زرنگ«، » فرشته های زمینی« و حاال سومین جلد 
رمان سه گانه سورنا که با عنوان »سورنا و حباب 
مرگ« در ژانر فانتزی- تخیلی به تازگی توســط 
نشــر افق به بازار کتاب آمده است. جلد نخست 
این سه گانه »ســورنا و جلیقه آتش« و جلد دوم 
»سورنا و تابوت ققنوس« پیش از این توسط نشر 
افق منتشر شــده بودند و جلد سوم آن به تازگی 
در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.  داستان 
 سه گانه »ســورنا« درباره شاهزاده ای ایرانی به  نام 
سورنا است که پدرش او را از خود رانده و این  اتفاق 

موجب ماجراهایی می شود. 
به انگیزه انتشار سه گانه »سورنا« با مسلم ناصری به 

گفت وگو نشستیم تا از داستان هایش بگوید. 

ساختار سه گانه »سورنا« فانتزی است یا س
تاریخی و چه شد که خواستید در این فضا 

برای نوجوانان داستان بنویسید؟
زمانه من خلق دنیای جدیدی برای نوجوان است. 
من اگر ۲0 ســال پیش می نوشتم قطعاً از سورنا 
نمی نوشتم و موضوع داســتانم در مورد جبهه و 

جنگ بود.
این داستان درباره ســردار معروف ایرانی نیست 
بلکه اسمش برگرفته از سورنا، سردار اشکانی است 
که رومیان را شکســت داد. این کتاب یک کتاب 
تاریخی نیســت بلکه یک کتاب فانتزی است که 
دربرگیرنده ســه ماجراجویی است که سورنا در 
نخستین سفرش برای شناخت خود، آغاز می کند. 
در کتاب دوم به ســراغ پدرش و دیگران می رود و 
در سفر سوم سورنا به دنیایی که جدا از خودش و 
پدرش است و به پیرامونش تعلق دارد، برمی گردد. 
سورنا فقط برداشــتی از اسم یک شاهزاده ایرانی 
اســت، اگرچه در این کتاب هم سورنا یک جوان 

بزرگ زاده است. 

خواندن رمان های ادامه دار در حال حاضر س
چقدر مورد توجه مخاطب نوجوان است؟

بســیاری از خوانندگان امروزه از داســتان کوتاه 
فاصلــه گرفته و به ســمت رمــان و رمان های 
چندگانه حرکت کرده اند. مخاطب دوست دارد از 
درگیری های ذهنی اجتماعی- سیاسی و ... فاصله 
بگیرد و مدتی طوالنی تر از یک نشست مثالً  یک 
هفته، دوهفته یا یک ماه کتابی را بخواند. پس به 
سمت خواندن کارهای طوالنی بیشتر گرایش دارد، 

چه مخاطب نوجوان و چه بزرگسال. 

خأل نبود داستان های فانتزی و تخیلی در س
بین آثار ایرانی دیده می شود و نویسندگان 
به این ژانر بی توجه اند، به همین دلیل شما 

راغب بودید در این ژانر بنویسید؟
ژانر فانتزی نوشتن کمی سخت است، مگر کسی که 

پیشینه مطالعاتی عمیقی داشته باشد. من حدود 
۱0 ســال افســانه های زادگاه خودم را گردآوری 
کردم، تمام افسانه ها و اسطوره های ایرانی را خواندم 
و روی آن ها مطالعه داشتم. من دکترای تاریخ دارم 
و با این گونه حوادث تاریخی آشنا هستم و از آن 
مهم تر عالقه شخصی من به این ژانر است. من به 
دو ژانر تاریخــی و فانتزی عالقه مندم و این دو را 
در کنار هم پیش می برم. درســت است آثار رئال 
خوب نوشته می شوند، اما جامعه به تخیل بیشتر 
نیاز دارد. آن قدر از واقعیت ها گفته شده که مردم 
چه مخاطب کودک و چه بزرگسال، خسته شده اند. 
به همین دلیل به داستان های خیالی عالقه دارند؛ 
داستان هایی عمیق که آن ها را به تفکر وادارد نه 

صرفاً سرگرم کننده باشند. 

پس در نوشتن کتاب هایتان به رؤیاسازی س
توجه داشتید.

بله! ساختن جهانی تازه و دنیایی متفاوت برای هر 
نویسنده ای شیرین اســت. همه دوست دارند در 
ذهنشــان دنیای جدیدی خلق کنند، جهانی که 
وجود ندارد. مثالً در جلد دو این کتاب کل داستان 

نه تنها در تاریکی بلکه زیرزمین اتفاق می افتد. 
ماجرای زنانی که تیراندازان ماهری هســتند و از 
ترس مردانی که آن ها را به زنجیر می کشند ناچارند 
در دنیای تاریکی و زیر زمین زندگی کنند و منتظر 
یک منجی هســتند تا آن ها را نجات دهد و باال 

بیاورد و به دنیای پاکی و روشنایی گام بگذارند. 

الگویی مانند س ایرانــی  برای مخاطــب 
»هری پاتر« در ژانر فانتزی نویسی وجود دارد. 
چقدر به این کتاب ها توجه داشته اید یا نقاط 

مشترک بین افسانه ها وجود دارد؟
انسان از ابتدا دوســت داشته به جای واقعیت ها 
تصورات ذهنی اش را دور آتش برای دیگران تعریف 
کند و از آرزوهایش سخن بگوید و این قصه ها به 
اســطوره تبدیل شــده اند. مثل اسطوره هایی که 
من اســتفاده کرده ام؛ از آرشین که نمایانگر آرش 
جهانگیر اســت، خود ســورنا که بیانگر سورنای 
معروف سردار ایرانی است و حتی حیواناتی که در 
این داستان حضور دارند، نشانگر اهریمن هستند. 

اســطوره ها در هر سرزمینی باشــند خودشان را 
در آثار اهل فکر و نویســندگان نشان می دهند. 
حاال ممکن اســت در غرب هری پاتر نوشته شود 
یا ارباب حلقه ها. نویســنده ها بازتابی از زمانه خود 

هستند. 
در حقیقت داستان های فانتزی اشتراکاتی دارند که 
همانا وفورتخیل اســت و اگر تخیل را از این آثار 
بگیرید، داستان پوچ می شود. اگر نویسنده در کنار 
این تخیل سرشار مبتنی بر منطق داستانی، آیین 
دیگری مانند بودایی داشته باشد، اثر دیگری خلق 
می کند، چنانچه ممکن بود ناخودآگاه مشابهتی 
بین اثر من و اثری پیدا شود، در حالی که من آن 

اثر را نخوانده ام.
شبیه چنین اتفاق هایی حتی در کتاب های قدیمی 
متعلق به دو جغرافیای مختلف دیده می شود. مثاًل 
افسانه ای در یونان شبیه افسانه ای در ژاپن است، 
در حالی که آن زمان مراودات و ارتباطات کنونی 

وجود نداشته است.
بله، انســان ها خردجمعی دارند، مثــالً بن مایه 
افسانه گیلگمش که میل به جاودانگی است را در 
افسانه های آمریکای التین هم می توان دید، چون 
انســان به جاودانگی عالقه دارد. به همین جهت 

درصدی از افسانه ها شبیه هم هستند.
 
در این ســه گانه به »سفر« و تأثیر آن بر س

رشد و آگاهی توجه داشته اید، در این مورد 
توضیح دهید.

هر سه داستان من با سفر شروع می شود. آدم باید 
از مکانی که در آن قرار دارد جدا بشــود تا جهان 
دیگری را تجربه کند و به آگاهی برسد. ما در نگاه 
عرفانی و فلســفی مان هم همین را داریم. شاید 
تا حدودی به ســیر و ســلوک از شناخت خود تا 
شناخت جامعه توجه داشته ام تا مخاطب به چنین 
نیازی از شــناخت خود، پیرامونش و جامعه اش 
برسد. در نخستین سفر، ســورنا به توانایی خود 

پی می برد، در سفر بعدی کمی عمیق تر می شود، 
سورنا برای نجات پدرش می رود، اما در این حین 
متوجه می شــود توطئه ای در کار بوده و تصمیم 
می گیرد برای انتقام از پدرش برود و در این لحظه 
وارد دنیای تاریکی ها می شــود، اما دنیای تاریکی 
موجب می شود درونش صیقل بخورد و سرانجام 
به شناخت دنیایی پشــت آبشارها می رسد و آن 
شناخت به حقیقت محض تبدیل می شود. دنیای 
ســوم هم حباب مرگی اســت که دیگران آن را 

می سازند و او با توقف زمان مواجه می شود.

شخصیت سورنا از 12سالگی وارد داستان س
می شود و در جلد سوم به پختگی می رسد. 
چه مسائلی در این پختگی مورد توجه شما 
بود و آیا خواسته اید به نوعی الگوی رشد و 
تربیت را به خانواده های امروزی ارائه دهید؟

نه، من بیشتر به لذت و سرگرمی خواننده توجه 
داشــتم، البته اگر چنین برداشتی داشته باشند، 

چه بهتر.

شما بیش از 40 جلد کتاب نوشته اید که س
موفقیت هایی را هم کسب کرده اند، این سه 
مجموعه را با کارهای پیشین چقدر متفاوت 

می دانید، تصمیمی برای ترجمه آن ندارید؟
من در دو ژانر متفاوت تاریخی و فانتزی می نویسم. 
البته در ســبک رئال هم اثر داشته ام و هر کدام 
مشخصه های خود را دارند؛ گاه تعلقات مذهبی ام 
در آن پررنگ است، اما در همه آن ها رگه هایی از 
جهان بینی من وجود دارد، ولی نمی توانم بگویم 
به کدام تعلق خاطر بیشتری دارم. برای ترجمه هم 

تصمیم گیرنده ناشر است. 

بچه ها در سن نوجوانی تخیالت بسیار س
قوی دارند، با توجه به اینکه شما سال ها 
ســردبیری مجالت کودک را داشــتید، 
ایده  از آن  از نوجوانان دیده اید که  اثری 

بگیرید؟
بلــه، من حتــی از بچه های خــودم هم ایده 
می گیرم، آن ها سرشــار از خالقیت هستند و 
نگاه خاصی به جهان دارند و پردامنه و عمیق و 
ما متأسفانه مانند رهگذرانی به سرعت از کنار 
آن ها در حال گذریم، در حالی که اگر بایستیم و 
گوش فرا دهیم تازه متوجه زیبایی ها می شویم. 
گذر ما با این عجله موجب می شــود شناخت 
درستی از آن ها نداشــته باشیم، در حالی که 
اگر پای صحبتشان بنشینیم می بینیم چه نگاه 
و دنیــای عمیقی دارند و چقــدر می توانند به 
نویسنده کمک کنند. متأســفانه در کشور ما 
ارتباط بین مخاطب و نویسنده کم است و این 
ضعف عمده نویســندگان ما به شمار می رود. 
نویسنده های ما با مخاطبشان کمتر در ارتباط 
هســتند و از دنیایی می نویســند که بیشــتر 
متعلق به خودشــان اســت، نه برای شناخت 

جهان پیرامونشان. 

آخرین کالم...س
دوران کرونــا فرصت خوبی اســت تا مخاطب 
نوجوان بیشــتر مطالعه کنــد و فراغتش را به 
خواندن کتاب چه فانتــزی، چه تاریخی و چه 
واقعــی، بگذراند. توصیه من این اســت هر چه 
بیشــتر کتاب بخوانند، نوع نگرششان به جهان 
متفاوت می شــود و در بزرگســالی آدم هایی با 
ســعه صدر باالتری می شــوند. در این صورت 

جامعه بهتری خواهیم داشت. 

برش

در جلد »سورنا و تابوت ققنوس« 
تاریکی  در  نه تنها  داستان  کل 
می افتد.  اتفاق  زمین  زیر  بلکه 
تیراندازان  که  زنانی  ماجرای 
ماهری هستند و از ترس مردانی 
می کشند  زنجیر  به  را  آن ها  که 
و  تاریکی  دنیای  در  ناچارند 
زیرزمین زندگی کنند و  منتظر 
یک منجی هستند تا آن ها را نجات 
دهد و باال بیاورد و به دنیای پاکی 

و روشنایی گام بگذارند

هنرمند تذهیبگر در گفت وگو با قدس:

هنر تذهیب به برکت قرآن تکامل پیدا کرد
مهدیه قمری: چندی است آثار حسن محمدی در نمایشگاه مجازی تذهیب که در 

کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شده، به نمایش درآمده اند.
حسن محمدی که از سال ۱۳۸۲ در زمینه تذهیب فعالیت مستمر دارد، تحصیالت 
دانشگاهی در مقطع کارشناســی خود را در رشته آموزش هنرهای تجسمی و در 
مقطع کارشناسی ارشد، صنایع دستی با گرایش خوشنویسی و کتاب آرایی به اتمام 

رسانده و دانش آموخته انجمن خوشنویسان ایران در مقطع ممتاز است.
خوشنویسی سبب گرایش این هنرمند به تذهیب شد و کم کم تذهیب را به شکل 
حرفــه ای و تمام وقت پیگیری کرد و هم اکنون فعالیت او بیشــتر معطوف به ارائه 
تذهیب در قالب نســخه و مرقع خطی نفیس به شــکل سنتی با الهام از هنر فاخر 
گذشــته است. آثار این هنرمند توانسته در جشنواره های معتبر برگزیده شود  که 

همین مسئله بهانه گفت وگوی ما با او شد.  

تذهیب، مهم ترین هنر تزئینی#
محمدی ابتدا در خصوص این نمایشگاه توضیحاتی ارائه 
داد. وی گفت: آثار این نمایشــگاه از جمعی از هنرمندان 
فعال در این رشته جمع آوری شده که گرایش های مختلفی 
به مکاتب گذشــته را در تذهیب هنرمندان این نمایشگاه 

شاهد هستیم.
این هنرمند هنر تذهیب را مهم ترین هنر تزئینی ما دانست 
و عنوان کرد: تذهیب از مهم ترین هنرهای کتاب آرایی اســت و به نوعی مهم ترین 
هنر تزئینی ما محســوب می شود و می دانیم که تزئین اســاس و بنیان هنر ما را 
تشکیل می دهد و نه تنها موجب تکمیل هنر ماست بلکه سبب تشکیل هنر ایرانی 

و اسالمی است.
از اینجــا به خوبی می توان به اهمیت و جایگاه تذهیب پی برد. تذهیب از دو نقش 
عمده ختایی و اســلیمی تشکیل یافته است که نقوشــی تجریدی )و نه انتزاعی( 

هستند .  
محمدی ضمن ارائه توضیحاتی درباره این هنر، قرآن را مهم ترین عامل رشــد هنر 
تذهیــب عنوان کرد. وی گفت:تذهیب در طــول تاریخ خود به خصوص در دوران 
اســالمی، تحوالت چشمگیری را از ســر گذرانده، اما مبدأ و ریشه آن را در دوران 
پیش از اسالم ایران می توان جست وجو کرد. شواهد و مدارک محکمی هم در این 
زمینه وجود دارد، اما علت اصلی رشد و تکامل هنر تذهیب، بدون شک  قرآن است.

اهتمام هنرمندان مســلمان ایرانی در اضافه کردن جنبه های هنری به قرآن و زیبا 
نگاشتن و آراستن کالم وحی، سرآغازی بود برای رشد و تکامل هنرهای کتاب آرایی. 
این هنرمند ضمن اشــاره به جایگاه هنر تذهیب در سایر کشورها، گفت: تذهیب 
ایرانی با هنر تذهیب کشورهای دیگر تفاوت هایی دارد.  تذهیب در کشورهای عربی 
و ترکیه با ویژگی های نزدیک به تذهیب ایرانی انجام می شود.  در کشورهای شرق 
ایران مثل هند، پاکستان، منطقه کشمیر، افغانستان و کشورهای شمال ایران مثل 

تاجیکستان، آذربایجان و ترکمنســتان و در کشورهای شمال آفریقا، هنر تذهیب 
وجود دارد. در کشورهای اروپایی هم هنر تزئینی ای وجود دارد که عنوان تذهیب را 
نمی شود بر آن گذاشت، اما در دسته بندی هنرهای تزئینی با حال و هوای تذهیب 

جای می گیرد. 

تذهیب، هنر گرانی نیست!#
محمدی در پاسخ به این پرسش که تذهیب هنر گرانی است، این هنر گران برای 
آراستن چه چیزهایی استفاده می شود، توضیح داد: تذهیب در دو شکل عمده کاربرد 
دارد، نخســت در کنار خوشنویســی که همواره در نسخ خطی و مرقعات نفیس و 
قطعات خوشنویســی کاربرد داشــته و دوم به صورت یک هنر مستقل و عاری از 
هر نوع نوشته و کالسی، در حال حاضر هر دو شکل به خوبی و با کیفیت مناسب 

انجام می گیرد. 
وی در ادامــه در خصوص اســتقبال مردم از این هنر گفــت: تذهیب یک جنبه 
هنری - کاربردی دارد که بیشــتر در تذهیب آثار خوشنویسی بروز و ظهور دارد و 

یک جنبه  صرفاً هنری که در آثار مستقل و بدون متن به اجرا درمی آید. 
مخاطبان هنر تذهیب هم متفاوت انــد. موزه ها و مجموعه داران مخاطب این هنر 
همواره بوده و  هستند، اما استقبال عموم مردم از این هنر یا استقبال از کاربرد آن در 
هنرهای دیگر، به شناخت از این هنر و البته شرایط اقتصادی اجتماع وابسته است. 
اما در مورد گران بودن تذهیب، متأســفانه با شما موافق نیستم. تذهیب به نسبت 
صرف زمان زیاد،انرژی، تکنیک و ابزاری که در آن اســتفاده می شــود، هنر گرانی 

نیست.
محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار تذهیب و خرید این هنر در ایران بیشتر 
است یا خارج از کشور، گفت: خوشبختانه هنرمندان ایرانی همواره در تذهیب بین 
هنرمندان کشورهای دیگر حرف اول را زده اند و در آینده هم حتماً پیشرو هستند، 
اما در حال حاضر بازار این رشته در کشورهای دیگر به خصوص ترکیه و کشورهای 

عربی خیلی مناسب تر است.

تغییرات هنر تذهیب در گذشت زمان#
ایــن هنرمند در خصوص تغییرات این هنر در طــول تاریخ توضیح داد: تغییرات 
تذهیب در طول تاریخ بســیار زیاد است، به خصوص اگر بخواهیم با جزئیات و به 

صورت حرفه ای به آن بپردازیم، مستلزم زمان زیادی است.
پرداختن به مکاتب تذهیب و تغییرات آن مستلزم یک ترم دانشگاهی است، اما به 
طور کلی تذهیب اوایل دوران اســالمی، ساده، بی پیرایه و بیشتر مبتنی بر ساختار 

هندسی است.
در تذهیب دوران سلجوقی، اســلیمی ها الهام گرفته از دوران ساسانی و همچنان 
در ساختار هندسی هســتند. نقطه اوج استفاده از هندسه در تذهیب را در دوران 
ایلخانی شــاهد هستیم که نقوش اسلیمی پیشرفت بسیاری کرده اند و متنوع تر و 

منظم تر شده اند. 
در دوران تیمــوری همین روند اما با کیفیت بهتــر، دقیق تر و متنوع تر ادامه پیدا 
می کند و کم کم در اواخر دوران تیموری نقوش ختایی جایگاه بهتری پیدا می کنند و 

در دوران صفوی، کاربرد هندسه کم و تذهیب ظریف تر و تجملی تر می شود.
در دوران قاجار هم تذهیب کمی افت کیفیت پیدا می کند، اما  ویژگی های منحصر 

به فردی دارد که آن  را از مکاتب پیش و پس از خودش متمایز می کند.  
محمــدی در خصوص اصول تذهیب معاصر، توضیــح داد: تذهیب معاصر بر پایه 
و اساس همان اصول طراحی ســنتی و تذهیب قدما استوار است. تکنیک اجرای 
تذهیب در زمان ما بسیار خوب بود و چند سالی هم هست که اسباب انجام تذهیب 

بسیار خوب و حرفه ای انتخاب می شود.
هنرمندان ما در حال حاضر با الهام از مکاتب مختلفی کار انجام می دهند. گرایش 
به  سبک و سیاق و الهام از مکاتب ایلخانی، تیموری، صفوی و قاجار  به خوبی در 
آثار دیده می شود، اما به نظرم اندکی ضعف در طراحی به خصوص تناسب نقوش و 
بعضاً انحراف از  اصول استفاده از رنگ مناسب دیده می شود که امیدوارم به زودی 

این نقص ها رفع شود.

هنرهای تجسمی

گفت وگو با مسلم ناصری، نویسنده پُرکار کودک و نوجوان به بهانه آخرین اثرش

سه گانه »سورنا« درخط پایان
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